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Illustrationen ovan gäller för det högre a‐kassetaket på 25 025 kr/mån (före skatt) som gäller under  

a‐kassans 100 inledande ersättningsdagar. Från dag 101 är a‐kassetaket på 20 900 kr/mån (före skatt). 

 

Om du blir arbetslös och är med  i a‐kassan kan du få arbetslöshetsersättning, men aldrig mer än 80 procent av din 

inkomst per månad upp till det så kallade inkomsttaket i a‐kassan, för närvarande 25 025 kronor de första 100 dagarna 

och  därefter  20 900  kr.  För  det  högre  inkomsttaket  motsvarar  det  20  020  kronor  före  skatt  vilket  blir  ungefär 

14 500 kronor  efter  skatt.  För  det  lägre  inkomsttaket  motsvarar  det  16 720  kronor  före  skatt  vilket  blir  cirka 

12 400 kronor  efter  skatt.  Unionens  obligatoriska  inkomstförsäkring  kompletterar  din  a‐kassa  samt  eventuell 

avgångsersättning  med  upp  till  80  %  av  tidigare  lön  upp  till  60 000  kr  i  månaden.  Du  kan  få  ut  ersättning  från 

inkomstförsäkringen i upp till 150 ersättningsdagar, vilket motsvarar ungefär 7 månader i kalendertid, även under tid 

då du får ett eventuellt aktivitetsstöd.  

 

Som medlem i Unionen blir du automatiskt inkomstförsäkrad genom Unionens obligatoriska inkomstförsäkring vid den 

tidpunkt när kriterierna under punkt 1 nedan är uppfyllda.  

 

Medlemmar som omfattas av den obligatoriska inkomstförsäkringen – och har en inkomst över det lägre inkomsttaket 

i a‐kassan – kan mot en premie välja att teckna sig för 50 extra ersättningsdagar utöver de 150 dagar som redan ingår i 

medlemskapet. I tilläggsförsäkringen byggs också ditt inkomstskydd på ytterligare genom att din inkomst försäkras ända 

upp till 150 000 kronor per månad.  

 

Försäkringarna  meddelas  enligt  ett  avtal  om  gruppförsäkring,  ett  s.k.  gruppavtal,  mellan  Unionen  och  Unionen 

Medlemsförsäkring AB. 

 

1. Vad krävs för att omfattas av inkomstförsäkringarna? 

För att omfattas av Unionens inkomstförsäkringar krävs det att:  



‐ du är medlem i Unionen;  

‐ du är medlem i en svensk a‐kassa (medlemmar i Unionen Student omfattas utan att vara medlemmar i en a‐kassa);  

‐ du är under 65 år; och  

‐ för tilläggsförsäkringen, att du också har en inkomst över det lägre inkomsttaket i a‐kassan och har valt att teckna 

tilläggsförsäkringen. 

 

2. Vad krävs för att få försäkringsersättning? 
För  att  få  ut  ersättning  från  inkomstförsäkringarna  krävs  det  att  du  har  en  ersättningsgrundande  inkomst  som 

överstiger inkomststaket i a‐kassan.  

Det krävs också att: 

1. du har betalat försäkringspremien (gäller endast om du har tecknat tilläggsförsäkringen).  

2. arbetslöshetsersättning betalas ut av godkänd a‐kassa eller att du deltar i en arbetsmarknadspolitisk åtgärd 

och erhåller aktivitetsstöd på samma nivå som a‐kassa. 

3. du  har  omfattats,  och  fortfarande  omfattas,  av  inkomstförsäkringen,  enligt  punkt  1  ovan,  under  en 

sammanhängande period av minst 12 månader innan du blir arbetslös. Denna så kallade kvalificeringstid 

räknas tidigast från den dag som du blev medlem i Unionen och samtidigt uppfyllde anslutningsvillkoren. 

Tilläggsförsäkringens kvalificeringstid räknas från den dag då den tecknades. 

4. du  har  förvärvsarbetat  minst  tolv  månader  i  minst  80  timmar  per  kalendermånad  under  en 

sammanhängande  period  om  högst  18  månader  närmast  före  arbetslöshetens  inträde.  Endast 

förvärvsarbete  som utförts  efter  att  du  blivit medlem  i  Unionen  och  omfattats  av  inkomstförsäkringen 

tillgodoräknas. 

 

Om du får arbete innan de 150 ersättningsdagarna1 är slut har du kvar de dagar som du ännu inte har förbrukat om 

du skulle bli arbetslös igen inom två år. 

 

För att du ska få en ny ersättningsperiod krävs att det har gått minst tolv månader sedan sista ersättningsdagen när 

du  blir  arbetslös.  Under  den  tiden  ska  du  ha  varit  försäkrad  oavbrutet  och  ha  arbetat  minst  80  timmar  per 

kalendermånad  i  tolv  månader  i  följd.  Under  denna  period  får  du  inte  ha  haft  ersättning  från  a‐kassan  eller 

aktivitetsstöd  från Försäkringskassan. Kvalificerar du dig  för en ny ersättningsperiod  innebär det att du  inte kan 

utnyttja oförbrukade dagar i din föregående ersättningsperiod. 

 

3. Ersättningens storlek 
Vid  arbetslöshetens  inträde  fattar  a‐kassan  beslut  om  din  ersättningsgrundande  inkomst.  Försäkringsersättning 

utbetalas  för  den  del  av  den  ersättningsgrundande  inkomsten  som  överstiger  inkomsttaket  som  a‐kassan  ska 

tillämpa enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring upp till en ersättningsgrundande inkomst om högst 60 000 kronor 

per månad (upp till 150 000 kronor per månad om Tilläggsförsäkringen har tecknats). Ersättningen utges med samma 

procentandel som a‐kassan använder på inkomst upp till inkomsttaket (för närvarande med 80, 70 eller 65 %).  

 

4. Avdrag som görs från försäkringsersättningen  

Från försäkringsersättningen dras följande av innan utbetalning: 

‐ ett schablonbelopp motsvarande skatt enligt skattetabell 30 kolumn 5; och  

‐ a‐kasseersättning (minskad med vid var tid gällande schablonbelopp) 

‐ eventuella  andra  ersättningar,  t.ex.  avgångsersättningar  från  trygghetsråden  (minskat  med  vid  var  tid  gällande 

schablonbelopp).  

 

5. Begränsningar 
‐ Om ingen arbetslöshetsersättning betalas ut, exempelvis vid avstängning av a‐kassan utbetalas  inte heller någon 

försäkringsersättning.  

‐ Vid nedsättning av dagpenningen från a‐kassan sätts ersättningen från försäkringen ned i motsvarande mån.  

                                                            

1 200 ersättningsdagar om du har tecknat tilläggsförsäkringen 



‐ Försäkringsersättningen kan också sättas ned om du inte gör vad du kan för att få annan ersättning som du har rätt 

till vid arbetslöshet, t.ex. från trygghetsråden.  

‐ Om  du  får  skadestånd  som  ersättning  för  lön  från  din  tidigare  arbetsgivare  för  tid  som  du  samtidigt  har  fått 

försäkringsersättning kan utbetald försäkringsersättning krävas tillbaka för denna tid.  

‐ Har oriktiga eller ofullständiga uppgifter lämnats kan detta innebära att försäkringsersättningen sätts ned, helt eller 

delvis, eller att försäkringen blir ogiltig.  

 

6. Ersättningens längd  
Försäkringsersättning utbetalas i 150 dagar om du enbart omfattas av den obligatoriska inkomstförsäkringen och i 

200 dagar om du även har tecknat tilläggsförsäkringen. Ersättningstiden inleds alltid samtidigt som ersättningen från 

a‐kassan  börjar  betalas  ut.  Det  betyder  att  om  du  har  en  sådan  inkomst  att  du  vid  arbetslöshet  får 

försäkringsersättning  först  efter  att  ha  fått  ersättning  från  a‐kassan  under  en  period  sker  avräkning  av  antalet 

ersättningsdagar från och med att ersättningen från a‐kassan börjat utbetalas.    

 

7. Premie 

‐ För den obligatoriska inkomstförsäkringen utgår ingen premie, utan den ingår automatiskt i medlemskapet i Unionen 

(avgiften  för  medlemskapet  i  Unionen  ligger  för  närvarande  på  mellan  50  –  225  kr  i  månaden  beroende  på 

månadslönens storlek och för studenter 100 kr för hela studietiden).   

‐ Premien  för  tilläggsförsäkringen är  för närvarande 50 kr/mån  för  löner mellan 20 900 kr och 60 000 kr och 100 

kr/mån för löner som överstiger 60 000 kr. 

 

8. Försäkringstiden 
Försäkringen börjar gälla från den första dagen i den månad som medlemsavgiften respektive premien betalades. 

Båda försäkringar gäller fram till den 31 december det år som medlemskapet ingicks och förnyas automatiskt med 

ett år i taget om den/de inte sägs upp eller annars upphör att gälla enligt nedan.   

 

9. Försäkringarnas upphörande  
Försäkringarna upphör att gälla:  

‐ om du inte längre är medlem i Unionen eller a‐kassan; 

‐ första dagen i den månad som den försäkrade fyller 65 år;  

‐ om medlemsavgiften/premien inte betalas inom angiven tid;  

‐ om gruppavtalet om inkomstförsäkringen mellan Unionen och försäkringsgivaren Unionen Medlemsförsäkring AB 

upphör; och  

‐ för tilläggsförsäkringen, om du inte längre har en inkomst över inkomsttaket i a‐kassan.  

 

10. Ångerrätt för tilläggsförsäkringen 
När du har tecknat tilläggsförsäkringen har du möjlighet att frånträda försäkringsavtalet inom 14 dagar från det att 

du har fått besked från oss att försäkringen har börjat gälla (ångerrätt). Om du ångrar dig måste du meddela oss 

detta inom dessa 14 dagar. Vi har alltid rätt att kräva premie för den tid som försäkringen har varit gällande.   

 

11.  Försäkringsgivare 
Unionen Medlemsförsäkring AB, org.nr 516401‐6791,  

Besöksadress: Olof Palmes gata 17, 111 22 Stockholm 

Utdelningsadress: 105 32 Stockholm 

 

 

Notera att detta är en kortfattad information om försäkringens omfattning. För de fullständiga villkoren hänvisas till 

Försäkringsvillkoren för Unionens inkomstförsäkring som finns på www.unionen.se.   


